
Thông tin chi tiết xin liên hệ Bà Tạ Thu Trang, điện thoại 0989.180.108 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP                                

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /BNN - KH Hà Nội, ngày          tháng       năm    
Vv đánh giá kết quả thực hiện                  

hoạt động xúc tiến đầu tư vào ngành                  

nông nghiệp, nông thôn  

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Nhằm thúc đẩy đầu tư vào ngành nông nghiệp, nông thôn, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai nhiệm vụ nghiên cứu đánh giá 

thực trạng thu hút đầu tư và kết quả triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020; xây dựng Kế hoạch xúc tiến đầu tư 

của ngành giai đoạn 2021-2025.  

Để có thông tin đánh giá và cơ sở đề xuất Kế hoạch xúc tiến đầu tư của 

ngành trên toàn quốc giai đoạn tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông đề nghị 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức đánh 

giá kết quả thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

giai đoạn 2016-2020 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2021-2025 (đề 

cương Báo cáo được gửi kèm theo).      

Báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xin gửi về Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn theo địa chỉ: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và 

địa chỉ email trang.ta@agro.gov.vn trước ngày 20/6/2020.  

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, KH.  

 

Chuyên viên: Vũ Việt Hà 

    

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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